سال یکم  -شامرۀ یکم

چرا ما گاهی از پرچم میترسیم؟

هرچن��د همیشهــ ای��ن احتم�اـل وج��ود دارد کــه شمــا ه��م در ایــن ترــس بــا ماــ هم��راه باش��ید ،ام�اـ بیشتــر م��ردم ،خصوص� ًا نزدیکیهای
جاــم جهانـ�ی کـ�ه میشـ�ود ،ن��ه تنه��ا از پرچــم نمیترســند ،بلکــه منتظــر فرصتــی هســتند تــا پرچــم را بردارنــد و بــر ســر در
خانههایش��ان بکوبنــد! ام��ا م��ا گاه و بیــگاه از پرچ��م میترس��یم .طبیعت��ا ن��ه از پرچ�مـ کرنــر ک��ه آن گوش�هی زمیــن قــرار گرفتــه؛ از
پرچمه��ای رنگارنگیــ ک��ه روی صفح��هی نمای��ش تلویزیونه��ا ،روی لب��اس بازیکنه��ا و تماشــاچیها ،روی صــورت هوادارهــا،
دور شاــنهی مردم��ی ک��ه برــای خوش��حالی جم��ع شــدهاند و هزارجـ�ای دیگ�رـ ب��ه چش�مـ میخورنــد.
م��ا گاه�یـ از پرچ��م میترس��یم ،نهــ بهــ خاطــر ی��ک ج��ور تـ�رس مرض��ی ناشـ�ناخته از پارچ��ه ی��ا تـ�رس از ترکیبهــای ســاده و
دمدس��تی رن��گ .حت��ی مــا از خیلــی از پرچمه��ای ظاه�رـاً ترس��ناک ه�مـ نمیترســیم .مثــ ً
ا پرچــم دزدان دریایــی کــه بــا تمــام
هیب�تـ و جمجمـ�هی وسطشاــن آن قدرهاــ ه��م نمیترس��اندمان .ام��ا پرچ��م چنـ�د رنـ�گ و زیب��ای ی�کـ کش��ور میتوانــد خیلــی
راحــت بترســاندمان .امــا چــرا؟
شــاید بــرای ج��واب دادن بهــ ای��ن س��وال ،چاــرهای نداشــته باشــیم جــز پیــش کشــیدن یــک ســوال دیگــر .چــرا وقتــی یــک تیــم
فوتب��ال از حری�فـ خ��ودش میبرــد ،مـ�ردم پرچمشــان را ب��اال میگیرنــد؟ چــرا وقتــی یــک تیــم فوتبــال در مقابــل یــک حریــف
خیل��ی ق��وی مس��اوی میکندــ ،بازه��م مـ�ردم پرچمشــان را دور خودش��ان میپیچنـ�د و ب��ه خیاب��ان میریزنــد؟ چــرا مــردم بــه
ای�نـ رنگه�اـ افتخ�اـر میکنندــ؟ ای�نـ رنگه�اـ چ��ه چی��زی را بـ�ه مــا نش�اـن میدهن��د کهــ میشــود بــه آن افتخــار کــرد؟ اصــ ً
ا
چ��را وقت��ی داریــم تــوی یــک گ��روه مجـ�ازی وق��ت تلفــ میکنی�مـ ی��ا وقتیــ میخواهیمــ ت��وی یکــ کلکل دســت بــاال را داشــته
باش�یـم ،سرــیع ًا سـ�راغ همیــن اصطلـاح میروی��م «کهــ پرچ�مـ فالنیهــا باالســت»؟

رو

شاــید ب��رای خیلیهــا افتخــار بــه پرچــم چیــزی بدیهــی بــه نظــر برســد و دقیقــ ًا همیــن بدیهــی بــودن باعــث ترســیدن بعضــی از
ماــ از پرچمــ میشوــد .معم�وـ ًال هروق��ت کس��ی فق��ط بـ�ه دلیلــ «بدیه��ی بــودن» یاــ «طبیع��ی بــودن» ب��ه چیزــی افتخ�اـر میکنــد،
همی�نـ ت��رس ب�هـ س��راغ مــا میآیــد .خیلـ�ی ســال از نتای��ج فاجعهبــار افتخــار کــردن «بدیهــی» بــه برتــری یــک نــژاد نگذشــته.
هن��وز دور و ب��ر ماــ پ��ر از گروههای��ی اس��ت کـ�ه خیل��ی «بدیهی»ط��ور بــه اعتق�اـدات ترسـ�ناک ق��رون وسطاییشاــن افتخ��ار میکننــد
و پــای ای��ن افتخ��ار آدم میکش��ند .چن��د قـ�رن قب��ل از آن ه��م آدمه��ای دیگــری ب��ا افتخ��ارات بدیهیش��ان ،آدمهــای غیرقابــل
افتخ��ار را میبسـ�تند بـ�ه صلیــب و آت�شـ میزدنــد!
امـ�ا ش��اید ش��ما از آن دس��ته آدمهای��ی باش��ید ک��ه بــرای افتخارتــان ب��ه پرچ��م دالی��ل زیــادی داریـ�د .ب��ه پرچمتاــن افتخ��ار میکنیــد
چ�وـن نشاــنهی یــک فرهن��گ و تمدــن قدیمــی اس�تـ .ام��ا مگ�رـ تم��دن و فرهنگــ قدیمـ�یای ک��ه از آن صحب�تـ میکنیــد ،بــا ایــن
پرچــم ش��ناخته میشــده؟ آیــا تمــام قلمــرو آن تمــدن بــزرگ ،حــاال تحــت لــوای همیــن پرچمــی اســت کــه مــا امــروز داریــم؟
اصــ ً
ا مگــر ایــن پرچــم چنــد ســال قدمــت دارد؟ مگــر ایــن پرچــم تــوی چندتــا از شــهرهای بــزرگ آن تمــدن قدیمــی در اهتــزاز
اس�تـ؟ ی��ا ش��اید ب��ه اینــ دلیلــ ب��ه پرچــم افتخاــر میکنی��د ک��ه ه��زاران نف��ر ،از زن و مـ�رد و پیرــ و ج��وان جانشــان را بــرای
حفظــ آن ف��دا کردهان�دـ .ول��ی مگ��ر غی��ر از ای�نـ استــ ک��ه جنگهــا همیشــه دو طــرف دارنــد؟ و مگــر طــرف مقابــل هــم بــه خاطــر
اعتلـای پرچــم خوــدش بـ�ه اینــ ط�رـف حمل�هـ نک��رده اس��ت؟ و مگ��ر آن هم��ه آدم ب�هـ خاط�رـ همی�نـ پرچ�مـ کش��ته نشــدهاند؟ فکــر
نمیکنی��د اگ��ر آدمه��ای دو ط��رف ب��ه پرچمهایشاــن افتخ��ار نمیکردندــ ،ب��ه ج�زـ ی��ک مش��ت جنگس��االر و ارتش��ی عالیرتبــه
کس��ی ت�وـی میدــان جنــگ حاضرــ نمیشدــ؟ ش�اـید مث�لـ دورهای کهــ هن��وز پرچمهــا فقــط بــرای معلــوم کــردن جــای خیمــه و
�ق یــک خیم��ه در میرف��ت ،س��ربازها ه��م شکسـ�تخورده امــا
خ��رگاه ارتشهـ�ا ب��ه کار میرف��ت و خ��وب ،ب�هـ مح�ضـ آن ک��ه تـ ِ
زن�دـه ب��ه خانههایش��ان برمیگش��تند .بــاز همــ میتوانی�دـ بگویی��د ک��ه اگ�رـ همی�نـ آدمهــای مفتخرــ ب��ه پرچمشــان نبودنــد ،تمــام
جنگهـ�ا بــه ض��رر م��ا مغلوب�هـ میش��د و مـ�ا ملتــی شکسـ�تخورده بودی��م ،ن��ه ملت��ی پرافتخـ�ار .امـ�ا ب�اـز ه�مـ میشــود پرســید کــه
اگ�رـ آنطرفیه�اـ ه��م ب��ه پرچمشاــن افتخ��ار نمیکردن��د ،شاــید جنگ��ی برــای مغل��وب شـ�دن وج��ود نمیداشــت!
افتخــار بــه پرچــم و ترســیدن از پرچــم دو روی یــک ســکه اســت .هــر دو حالــت ،نــه بــه خــود پرچــم ،بلکــه بــه چیــزی پشــت
پرچ��م برمیگرــدد .بهــ ی�کـ ج�وـر هویتــ .بهــ ی�کـ قاع��ده ک��ه تمـ�ام دنی��ا را بــه «م��ا» و «دیگ��ران» تقس�یـم میکن�دـ .میشــود
و خیلــی همــ س��اده میش��ود -ب��ه «ماــ» ب�وـدن افتخ��ار کـ�رد و «دیگ��ری» ب��ودن را رد ک��رد .میشــود -و آن هــم چنــدان ســختنیس�تـ -ک��ه از «م��ا» بــودن متنف��ر بــود و در ب��ه در دنبــال «دیگ�رـی» بــودن گشتــ .میش��ود -و البت��ه ب��ا کم��ی تلـاش میشــود-
کــه ک ً
ال بیخی�اـل ه��ر تفاوتـ�ی ش��د ،زد ب��ه سرخوش��ی و گفـ�ت همـ�هی م�اـ عی��ن همیمــ .و نهایت � ًا ،میشــود تفاوتهــا را دیــد ،بــه
تفاوته��ا احت��رام گذاش��ت ام��ا از پرچ��م ،از م��رز ،از تحقی�رـ ،از جنــگ و از افتخ��ار ترس�یـد .اینــ آخ�رـی آنقدرهــا ســاده هــم نیســت!
م�اـ میدانی��م ک��ه تف��اوت داری��م .هم��ه ب�اـ ه��م تفــاوت داری��م .ام��ا پرچمهایمــان نشــانگر ایـ�ن تفاوتهــای واقعــی نیســتند .مــا زیــر
یــک پرچــم ،هــم کــرد داریــم هــم فــارس ،هــم لــر و هــم بلــوچ ،هــم عــرب و هــم گیلــک.
م��ا زی�رـ ی��ک پرچ��م طبق��ات را داری�مـ ،زبانه��ا و گویشه��ا را ،جنسه��ا ،جنس��یتها و تمایــات جنســی را ،باورهــا و اعتقــادات
را و هی��چ کدامم��ان هـ�م مث��ل آن دیگ��ری نیس�تـیم .گاهیــ یادم��ان م �یرود پرچمهایــی هــم داشـ�تهایم کــه مــا را ،نــه بــر اســاس
مرزه�اـی ق��راردادی جغرافیایــی ،بلکـ�ه برــ اس��اس مرزهــای واقعیت�رـی نشاــنهگذاری میکردهانــد :مثــل درفــش کاویــان کــه قبــل
از آنک��ه بش��ود پرچمــ ی��ک امپرات��وری ب��زرگ ،نشـ�انهی کارگرهای��ی ب��وده کهــ نانش��ان را از ع��رق جبینش��ان درمیآوردهانــد و
بــرای مقابلــه ب��ا پرچمه�اـی حکومت��ی ،پیش��بند کارش�اـن را سـ�ر چ�وـب میزدندــ .گاه��ی حت��ی شبــاهتهای مــا بــا کســی آن طــرف
م��رز ،بــا کسیــ ک��ه پرچ��م دیگ�رـی دارد ،بیشــتر از ش�بـاهتمان ب��ه کسـ�ی از اهال�یـ پرچمــ ماس��ت؛ مثـ�ل تم��ام آدمهایــی کــه ایــن
ط��رف و آن طرــف دنی��ا ،زی��ر یـ�ک پرچـ�م (چــه پرچــم قرمزــ اعترــاض ،چ��ه پرچـ�م سفــید صلــح و چ��ه پرچــم رنگینکمانــی) رژه
میرونــد .امـ�ا پرچـ�م میخواهــد همهمــان را یکدســت کنــد و بــرای مــا دیگــری متفاوتــی بســازد کــه واقعــی نیســت .مــا گاهــی از
پرچــم میترســیم چوــن میخواهـ�د م��ا را بهــ چیــزی تبدی��ل کنــد ک�هـ نیستــیم :مـ�ا اتب��اع ی��ک کش��ور زاده نش��دهایم .مــا -هنــوز-
آدمیــم و هرقــدر هــم کــه پرچــم بــه خوردمــان بدهنــد ،بــاز هــم همینیــم.
ح�اـال میدانی��د عل��ت تـ�رس م��ا از پرچــم چیستــ .ح�اـال میتوانیـ�د بــا ماــ همــراه باش��ید ی��ا اگـ�ر همــ میخواهیــد از مــا بدتــان
بیایــد ،حداق��ل آگاهان�هـ س��رمان را بکوبی��د ب��ه ط��اق .حاــال میتوانیـ�د وقتیــ ت��وی بزرگرــاه بهــ ردی��ف ردی�فـ پرچمهــا نــگاه
میکنیــد ،کمــی بــه احســاس تــرس مــا فکــر کنیــد و از خودتــان بپرســید چــرا بایــد «ز پــوچ جهــان» ایــن تکــه پارچــه را دوســت
داشــته باشــم؟

پشت

